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Puheenjohtajan terveisiä 

 

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt. Koronapandemian ote ei ole hellittänyt otettaan 

edelleenkään ja kouluissa sekä opettajia että oppilaita kuormittavat erityisjärjestelyt 

tuntuvat tulleen jäädäkseen. Toivottavasti ei kuitenkaan! Paljon puhuttu ja lupailtukin 

perustehtävään keskittyminen ei tänäkään vuonna täysin onnistu, koska opettajien 

mielipiteitä ja panosta kaivataan moneen asiaan, joista osa ihan asiallisiakin. Esimerkiksi 

kaupungin strategiatyöhön vaikuttaminen varmasti tuntuu monesta kovin vieraalta, mutta 

strategian ollessa merkittävin kaupungin päätöksiä linjaava asiakirja, on opettajien äänen 

kuuluminen siinä hyvin tärkeää. 

 

Poikkeusoloissa siis jatketaan monen asian osalta, myös VOAYn toiminnassa. Pyrimme 

mahdollisuuksien mukaan järjestämään tapahtumia ja jäsenetuja koronaturvallisesti, 

voimassa olevien viranomaisohjeistusten mukaisesti. Erilaisissa ongelmatilanteissa 

pyydämme olemaan hetimiten yhteyksissä omaan luottamusmieheen, jonka ensisijaisena 

tehtävänä on huolehtia jäsenten oikeuksista ja edunvalvonnasta. Yhteysopettajien 

toivomme erityisesti huolehtivan siitä, että uusille opettajille tarjotaan tietoa VOAYn 

toiminnasta ja ohjeet siihen, miten liittyä jäseneksi, jotta voi luottamusmiesten palveluja 

sekä jäsenetuja täysimääräisesti hyödyntää.  

 

Voimia syksyn aherruksen keskelle 

 

Mika Koskinen 

puheenjohtaja 

mika.koskinen@eduvantaa.fi  

050 527 6999 

 

Lisätietoa jäseneduista:   https://www.voay.fi/jasenedut/  

- urheiluetuja esim. selkäjumppaa, Elixia, NaturaViva, melontaa, polkujuoksua, 

retkeilyä, ratsastusta... 

- Kuusijärvi, Flamingo Spa, Surf House, Seikkailupuisto Korkee, Flying Cinema... 

- Helsinki Teawalks, Dylan Dixi... 

mailto:mika.koskinen@eduvantaa.fi
https://www.voay.fi/jasenedut/


Kohti haastavaa lukuvuotta 

 

Syksy on käynnistynyt jo tutuksi tulleella tavalla koronatilanteen yhä jatkuessa. 

Onneksemme rokotukset ovat edenneet ja etenevät niin, että sairastumisen aiheuttamien 

sairaalahoitojaksojen ja kuolemien määrä on vähentynyt merkittävästi. Myös 

rokotuskertojen tiivistämisessä Vantaa oli jaetulla johtosijalla muiden kaupunkien onneksi 

seuratessa esimerkkiä. On ennakoitu rajoittamistoimien purun olevan mahdollista 

lokakuussa, mutta saammepa nähdä. 

 

Tiedotuksen haastavuudesta 

 

Jäsenille on toimitettu uuden opettajan muistilista, jonka lukemisesta ei kokeneemmallekaan 

kollegalle liene haittaa. Jos sinulla ei ole kyseistä dokumenttia syystä tai toisesta, voit pyytää 

sitä yhteysopettajalta. Koska yhteysopettaja on voinut vaihtua, ja tästä syystä viesti ei ole 

sinua tavoittanut on perusteltua lähettää kyseinen dokumentti uudemman kerran 

myöhemmässä ajankohdassa. Koska luettavuus on tärkeää, lähettämässäni viestissä 

ensimmäinen dokumentti liite on liite toiseen dokumenttiin. Luonnollisesti asiakirjat on 

nimetty tyyliin ”asiakirja 001”. Sarkasmi seis ja seuraavan lähettämisen yhteydessä myös 

luettavuutta on huomioitu. Toivottavasti. Mikäli sosiaalisen median naamakirja kuuluu 

harrastuneisuuden piiriin, kannattaa Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen seinää – tai 

mikä nimeltään onkin – seurata. Jos asiat etenevät suunnitellulla tavalla, tullaan täällä 

julkaisemaan tieto yhteysopettajille välitettävästä postista jäsenille tärkeisiin seikkoihin 

liittyen. 

 

Toisinaan ohuesti hiukan pännii, että yhteydenotot ja tiedotus eivät saavuta kaikkia jäseniä 

ja seurauksena on esim. palkanmenetyksiä. Vaikka perhevapaista on väliin tiedotettu ja 

samalla linjalla jatketaan, sattuu yhä tapauksia, joissa joku muu kuin luottamusmies on 

neuvonut jäsentä. Ja muistaa pitää, että rehtorin neuvo voi poiketa luottamusmiehen 

neuvosta. Eikä rehtoria voida syyttää virheestä, neuvo vain ei ole yhtä edullinen kuin 

luottamusmiehen antama. Tänäkään syksynä emme voi iloita siitä, että opettajat olisivat 

poikkeuksetta noudattaneet ohjeistusta olla hakematta virkavapaata sairauslomaa varten 

kesäkeskeytyksen ajalle. Luulen olevan myös runsaasti niitä, jotka sairauden seurauksena 

työkyvyttömiksi tultuansa eivät ole hakeneet KELA:n maksamaa ansioperusteista 

sairauspäivärahaa. Kela-rahaa haet - virkavapautta et. 

 

Kohti sopimusneuvotteluja 

 

Syksy on muutosten aikaa. 1.9.2021 kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien 

palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan – G-liite ilmaantuu ”siniseen kirjaan”. 

Koska siirto on tekninen, luulen järjestöllä olevan tarvetta seuraavalla neuvottelukierroksella 

korjata eräitä varhaiskasvatuksen opettajaryhmien palvelussuhteen ehtoja. Myös 



yleissivistävien opettajien kohdalla on sopimuksessa korjattavaa, eikä pidä luulla, etteikö 

myös yleissivistävien opettajien palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja voisi parantaa. 

 

Opettajien virka- ja työehtosopimus on monimutkainen kokonaisuus, jonka kaikki 

kommervenkit eivät selviä edes sopimusta ymmärtäen luettaessa. Järjestö ja KT ovat 

voineet sopia tulkinnasta, jonka olemassaoloon ei sopimuksesta löydy viitettäkään. 

Pääsääntöisesti näin ei ole, mutta omalle kohdalle sattuessaan asia ei välttämättä hymyilytä. 

Monimutkaisuuden poistaminen on varmasti kahvipöydän ja somen aktiivien mielestä 

naurettavan helppoa ja tilanne kertoo jonkun osaamattomuudesta – jopa 

pahantahtoisuudesta! Näin ei kuitenkaan ole. Sopimus on vanha ja muodostuu kunkin 

sopimuskierroksen mukanaan tuomasta kerroksesta. Monimutkaiset, selkeyttä helposti 

hämärtävät yksityiskohdat ovat usein joillekin jäsenille etuja tuovia kirjauksia, joita ei 

tarkemmin harkittaessa ole syytä poistaa. Vaikka niistä ei juuri itse hyötyisikään.  

 

Ongelmana on samanaikaisesti tilanne, jossa sopimuksen mukaan toimiminen on esimiehelle 

haastavahko tehtävä ja jäsenen mahdollisuus seurata palvelussuhteen ehtojen täyttymistä 

riskialtista. Jäsenten on siis ihan perusteltua olla yhteydessä luottamusmieheen.  

 

Virheittä ei luottamusmiestoimintaakaan voida tehdä, mutta riski on pienempi. Lisäksi 

kysymykset, joita luottamusmiehille tulee, ovat sellaisia, että tulkintaa on selvitettävä. 

Kuinka perusteltua on mielestänne esimerkiksi se, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

tuo kelpoisuuden – eli rinnastuu korkeakoulututkintoon – mutta kyseisellä tasolla ei 

saavuteta välttämättä korkeinta hinnoittelutunnusta, jossa ylempi korkeakoulututkinto 

asustaa. Ennen kuin heittelette suurempia kiviä, on todettava, että OAJ on pitänyt 

kysymystä esillä sopimusneuvotteluissa. 

 

Sopimuskierroksesta ennakoidaan vaikeita. Milloinpa ne muuta olisivat olleet? Sopimuksen 

voimassaolon lähestyessä loppuaan, on järjestöllisen valmiuden kohottamiseen tähtäävä 

toiminta jo aloitettu. Yli ”normitason” ei mitään tulla saamaan ilman näitä toimenpiteitä tai 

niiden konkreettista mahdollisuutta. Näin on korkeimmalta mahdolliselta taholta todettu. 

Vaikka ”voi tulla lakko”-viesti kuulostaisi pahasti siltä ”susi tulee”-hokemalta, on aito 

valppaus tarpeen. Ja ymmärrän hyvin, ettei tätä ole ihan helppoa lähestyä sisäisen kyynikon 

heräämättä. Saamme vielä nähdä, kuinka lämmintä kevättä on luvassa. Sopivan vaatetuksen 

varaaminen on viisautta! 

 

Yhdistyksessä on keskusteltu paikallisista järjestelyvaraeristä (JVE) ja siitä, mitä ongelmia ja 

haasteita nykyiseen menettelyyn sisältyy. Tällä hetkellähän olemme tilanteessa, jossa OAJ 

on saavuttanut yleisen palkankorotustason neuvottelukierroksilla. Kun osa tästä on 

suunnattu paikallisesti sovittavaksi vuodesta 2007 lähtien on yhä opettajia, joille JVE ei ole 

tuonut lisää palkkaa. Kun samaan aikaan OAJ:n aikoinaan esittämä ajatus työnantajan 

”omasta rahasta” ei ole järjestön toivomalla tavalla toteutunut, on Pasilassa ja paikallisesti 



vakavan pohdinnan paikka. Pidän silti hyvin todennäköisenä, että tulevassa sopimuksessa 

on osa mahdollisesta palkankorotuksen suunnattu entiseen tapaan JVE-erään. Mikäli 

neuvotteluissa työntekijäpuoli ja työnantaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi 

työnantaja suunnata korotuksen haluamallaan tavalla.  Siksi yhdistyksen on syytä tarkoin 

valmistella paikallisia JVE-tavoitteita ja käydä asiasta ennakoivaa keskustelua työnantajan 

kanssa. Palkkaohjelmaa varmasti toivovat kaikki asiaa pohtivat jäsenet. Jopa some-aikana 

on realismiin tarvetta ja vaikka olen ikävällä tavalla käsitellyt nykytilanteen ongelmia, on 

paikallinen järjestelyvaraerä puutteineenkin ollut vaihtoehtona monin verroin parempi, 

kuin tilanne, jossa paikallisesti sovittava olisi jäänyt kokonaan pois palkankorotuksista. 

Ideaalimaailman kuvittelu tulee jatkossakin olemaan siihen pääsemistä helpompaa. 

Työstä palkkaa 

Viime lukuvuonna oli ongelmia palkanmaksuun liittyen. Pitkään, paljon ja vakavia. 

Palkanlaskennassa on tehty runsaasti työtä sen puolesta, että vastaava ei enää toistu. 

Opettajien palkanlaskenta ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen virhelähde. Esimiesten tulee 

hoitaa osansa. Palkanlaskenta tarvitsee tiedot tunneista, aikaisemmista palvelussuhteista, 

koulutuksesta yms. Voi myös olla esimerkiksi, että uusi opettaja on esittänyt aikaisemmista 

palvelussuhteista ainoastaan edellisen työnantajan päätöksen vuosisidonnaisen lisän 

myöntämisestä, eikä palkanlaskenta ole saanut alkuperäisistä palvelussuhdetodistuksista 

rehtorin toimittamia kopioita palkan määrittelyä varten. Kallis virhe, jota tulee välttää. 

Lähetetyn ohjeen mukana toimitetulla palkkalaskurilla on syytä tarkistaa viimeistään se 

marraskuun palkka ja syytä valppauteen on jo aiemmin. Samoin on syytä seurata omaa 

palkanmaksua ja ongelmien ilmaantuessa kannattaa olla yhteydessä oman koulun 

luottamusmieheen.  

Vaalien vuosi 

Luvassa on myös vaalivuosi. Keväällä valitaan uudet OAJ:n valtuutetut. Heillä onkin 

tehtävänään valita järjestölle puheenjohtaja. Haaste on merkittävä, joten toivotan viisautta 

päätöksentekoon tuleville valtuutetuille. OAJ:n valtuustovaaleissa on tärkeää löytää 

vantaalaisia ehdokkaita, jotka saavat ääniä. Se on varmaa, että jos vantaalaisia ei 

valtuustossa ole, ei vantaalaisten ääni kuulu.  

VOAY:n puheenjohtajavaaliin osallistuvat myös Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen 

jäsenet. Puheenjohtajan kaksivuotinen kausi päättyy vuodenvaihteeseen ja syksyllä jäsenet 

äänestävät puheenjohtajan vuosiksi 2022–2023. Mikäli ainoastaan yksi henkilö on 

ehdokkaana, ei vaalia järjestetä. Syksyllä 2022 järjestetään vuorostaan yhdistyksen 

hallituksen jäsenten vaali. 

Myös työsuojeluvaltuutettujen kausi päättyy vuoden vaihtuessa. Toivomme kovasti 

OAJ:läisiä työsuojeluvaltuutettuja niille alueille, joilla jäseniä työskentelee. Tulee tarkasti 

muistaa, että työsuojeluvaltuutettu palvelee kaikkia kaupungin työntekijöitä, eikä siis ripusta 

Ollin kuvaa ja OAJ:n viiriä toimistoonsa. Olemme kuitenkin varmoja, että 

ammattiyhdistyskentän tuntemus sekä OAJ:n ja JUKO:n tarjoama erittäin laadukas koulutus 

takaavat työsuojeluvaltuutetulle parhaat edellytykset menestyä erityisen haastavassa 

tehtävässä. Helppoa kuin heinänteon katselu, luulemme. 



Tätä kirjoittaessamme olemme juuri saaneet tietää, että JUKO/OAJ:laisten luottamusmiesten 

kautta jatketaan vuodella. Jäsenet pääsevät äänestämään luottamusmiehistä ja 

pääluottamusmiehestä keväällä 2023.  

Lisäksi valtakunnassamme järjestetään aluevaalit, mutta onneksi niiden järjestelyt eivät 

lankea opettajayhdistyksen riesaksi. Äänestämistä sen sijaan suosittelemme. 

Normaalimpia aikoja pikaisesti toivoen 

Mika Koskinen    Sami Markkanen  

puheenjohtaja, luottamusmies  pääluottamusmies 

 

 

 

 

Muutos työsuojelussa 

 

Marja-Leena Jämsen-Mässelin eläköidyttyä heinäkuussa aloitti hänen tilallaan 

työsuojeluvaltuutettuna Margit Ponkkonen-Härkönen. Allekirjoittanut jatkaa tehtävässään 

normaalisti, eikä aluejakoon ole tullut muutoksia. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä 

ongelmatilanteissa ja kysymysten ilmaantuessa. Olemme tehtävässämme sinua varten. Älä siis 

epäröi olla yhteydessä.  

 

• Jukka Mölsä  

koillinen ja itäinen alue sekä talous- ja hallintopalvelut  

puh. 040 827 6561  

jukka.molsa (at) vantaa.fi 

 

• Margit Ponkkonen-Härkönen  

läntinen alue sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus  

puh. 040 827 6563  

margit.ponkkonen-harkonen (at) eduvantaa.fi 

 

Jaksamista ja vallitsevasta tilanteesta huolimatta mahdollisimman hyvää syyslukukauden 

alkua kaikille! 

 

Jukka Mölsä 

työsuojeluvaltuutettu 



”Nyt viimeinenkin keino on käytetty ja asia 

jää tähän.” - Ammatillisten eläkeikien korotus 

jää voimaan 

 

Muun muassa näillä otsikon sanoin OAJ uutisoi ammatillisten eläkeikien korotuksesta viime 

keväänä. Koska olemme saaneet tiedusteluja koskien ammatillista eläkeikää, on syytä kerrata 

asiaa myös Vantaan opettajassa. 

 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut tutkittavakseen OAJ;n kantelua ammatillisten 

eläkeikien nostamisesta. Tuomioistuin katsoi lausunnossaan alkuvuodesta 2021, että asiassa ei 

ole syytä epäillä oleellista ihmisoikeusrikkomusta. Se siis katsoi kanteen olleen ilmeisen 

perusteeton, eikä sitä sen vuoksi ottanut käsittelyyn. Kantelussa mukana olivat OAJ:n lisäksi 

hyvinvointialojen JHL ja poliisien SPJL. 

 

Kanteen taustalla oli vuonna 2017 voimaan tullut laki eläkeuudistuksesta, joka nosti myös 

ammatillisia eläkeikiä. Siis niiden, jotka olivat saaneet valita itselleen yleistä eläkeikää 

alemman ns. ammatillisen eläkeiän. Taustalla on historian siipien havinaa - Vuoteen 1989 

saakka osalla valtion ja kuntien työntekijöistä oli ammatilliset eläkeiät, jotka olivat 

alhaisempia kuin yleinen eläkeikä. Kun ammatillisesta eläkeiästä luovuttiin, niiden piiriin 

kuuluvat saivat valita, säilyttävätkö he ammatillisen eläkeikänsä vai vaihtavatko he sen 

korkeampaan yleiseen eläkeikään. 

 

OAJ on valittanut ammatillisten eläkeikien nostosta työeläkeasioiden muutoksen-

hakulautakuntaan, vakuutusoikeuteen ja lopulta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. 

Kotimaiset oikeussuojakeinot oli jo aiemmin käyty loppuun vuoden 2020 aikana. Tämän 

jälkeen asia eteni Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, josta saatiin lopullinen ratkaisu 

asiaa. Sen päätöksestä ei voida valittaa eikä sitä voida muuttaa. 

 

Mika Koskinen 

puheenjohtaja, luottamusmies 

 

 


